
Správa návrhovo – mandátovej a volebnej komisie. 

Uznesenie Valného zhromaždenia SLZ zo dňa 27.11.2021 v Novom Smokovci 

 

Na Valnom zhromaždení (ďalej len VZ) sa zúčastnilo 21 klubov, ktoré disponovali 726 

hlasmi. Nadpolovičná väčšina hlasov predstavovala 363 hlasov a 2/3 väčšina 484 hlasov. 

Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné.  

 

K bodu 3 – Schválenie programu VZ 

VZ schvaľovalo zaradenie doplnených bodov do navrhovaného programu VZ nasledovne: 

Rozdelenie bodu 6 – neschválené. Za hlasovalo XXX, proti XXX a zdržalo sa XXX hlasov. 

Zaradenie bodu 10 – schválené počtom XXX hlasov. 

Zaradenie bodu 11 – schválené počtom XXX hlasov. 

VZ následné schválilo upravený program počtom XXX hlasov. 

 

K bodu 4 – Návrh a voľba návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 
VZ hlasovalo o zlúčení návrhovo-mandátovej a volebnej komisie – schválené počtom 726 hlasov. 

Za členov návrhovo-mandátovej a volebnej komisie boli navrhnutí Miroslav Duchoň, Miroslav Bendík 

a Peter Majerčík. Za návrh bolo 720 hlasov, proti bolo 0 hlasov a zdržalo sa 6 hlasov.  

K bodu 5 – Úprava súťažného poriadku 

VZ sa po diskusii zhodlo neupravovať súťažné zostave pre kategóriu starších žiačok OL,KL. 

Zhodlo sa na oprave zápisu súťažných zostáv v kategórii kadetky KL. Zhodlo sa na úprave 

súťažných zostáv v divízii VI (visually impaired). Zhodlo sa na doplnení Prehľadu zostáv pre 

zápis rekordov. 

VZ následne schválilo takto upravený súťažný poriadok počtom 726 hlasov. 

 

K bodu 6 –  Úpravy registračného a prestupového poriadku 

Pre úpravu registračného a prestupového poriadku je potrebná 2/3 väčšina prítomných hlasov. 

 

VZ schválilo zvýšenie členského poplatku na 25 eur za každého registrovaného člena klubu. 

Za hlasovalo 527 hlasov, proti bolo 149 hlasov a zdržalo sa 56 hlasov – schválené. 

VZ sa po diskusii zhodlo na úprave a doplnení znenia Registračného a prestupového poriadku 

v článku 3 bod 2.c) a zvýšení administratívneho poplatku na 20 eur v článku 3 bod 3. VZ 

hlasovalo o úprave a doplnení znenia Registračného a prestupového poriadku v uvedených 

bodoch. Za bolo 577 hlasov, proti bolo 84 hlasov a zdržalo sa 65 hlasov – schválené. 

 

K bodu 7 – Program činnosti SLZ pre rok 2022 

Predseda SLZ V. Bužek predstavil program činnosti SLZ pre rok 2022. 

VZ hlasovaním schválilo program činnosti SLZ pre rok 2022 počtom 726 hlasov. 

 

K bodu 8 – Správa reprezentačnej a CTM komisie 

M. Bendík predniesol správu reprezentačnej a CTM komisie za rok 2021. 

VZ hlasovaním vzalo správu reprezentačnej a CTM komisie na vedomie počtom 726 hlasov. 

 



K bodu 9 – Predstavenie kandidátov a voľba do Disciplinárnej a Odvolacej komisie 

Predstavenie kandidátov prebehlo v ich zastúpení poverenými osobami. 

 

Do Disciplinárnej komisie bol navrhnutý jediný kandidát P.Durec. 

VZ hlasovalo o nominovaní P.Durca do Disciplinárnej komisie. Za bolo 315 hlasov, proti 416 

hlasov a zdržalo sa 6 hlasov – neschválený. 

 

Do Odvolacej komisie nebol navrhnutý žiaden kandidát. 

 

K bodu 10 – Presunutie definície formátu M-SR do Súťažného poriadku 

VZ hlasovalo o presunutí definície formátu M-SR do Súťažného poriadku z Dodatku 

súťažného poriadku. Za bolo 169 hlasov, proti bolo 563 hlasov a zdržalo sa 0 hlasov – 

neschválené.  

 

K bodu 13 – Správa návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 

Po zasadnutí návrhovo-mandátovej a volebnej komisie M.Duchoň predniesol správu tejto 

komisie z VZ SLZ.  

VZ schválilo správu návrhovo-mandátovej a volebnej komisie počtom 726 hlasov. 

 

 

V Novom Smokovci, dňa 27.11.2021  Zapísal:  M. Duchoň 

Overil:  M. Bendík 

         P. Majerčík 

 


